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Rapport över arkeologisk undersökning 

av hamn/kajanläggning, 

Raä 208,Nordmaling sn och kn, Ångermanland.,

INLEDNING

Med anledning av att den planerade Botniabanan kommer att passera 
över den del av Raä 208 som ligger längs Leduåns norra strand har en 
mindre arkeologisk undersökning utförts. Anläggningen har karterats och 
dess konstruktion har dokumenterats.
Undersökningen har utförts av Västerbottens museum på uppdrag av 
Botniabanan AB.

SAMMANFATTNING AV RESULTATEN

Den karterade och delvis undersökta delen av Raä 208 sträcker sig 
212,5 m längs Leduåns norra strand, från E4  till udden i ÖSÖ.

I den del av anläggningen som undersöktes består konstruktionen av 
en rustbädd av tre lager virke, vilka i det närmaste ligger vinkelrätt mot 
varandra. Överst och underst fi nns rester av ris.  Ovanpå rustbädden lig-
ger ett lager med slagg, jord, rötter med mera och ovanpå detta, ett lager 
med nästan enbart slagg. 

Alltså uppifrån och ner:

Ett lager med slagg
Ett lager med slagg, jord, rötter mm
Ris
Grovt virke (N–S)
Något klenare virke (ÖNÖ–VSV)
Ris
Ännu klenare virke (N–S)   
ris

Längre ut var anläggningen mer ”uppbygd” med upp till 5 lager virke och 
en stenpackning överst. Här fi nns också stående träpålar i strandkanten. 

De stående träpålarna har förmodligen varit fl er (på den södra sidan av 
Leduån kan man se betydligt fl er än vad som idag fi nns på den norra si-
dan av ån. Träpålarna kan ha använts till förtöjning av pråmar och båtar. 
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BAKGRUND

Anläggningen är en kaj/hamnanläggning som består av en på var sida om 
Leduån anlagd vägbank. Den ligger vid Leduåns utlopp och skärs av E4 i 
NNÖ–SSV riktning.
Hamnen användes av Olofsfors bruk som ligger uppströms Leduån. Bru-
ket är ett järnbruk som anlades på 1760-talet. Vid kajplatsen omlastades 
den järnmalm som skeppades hit från Mellansverige till pråmar, vilka 
drogs av  hästar upp till bruket.

TOPOGRAFI

Leduån mynnar i Rödviken i Nordmalingsfj ärden vid Bottenhavet. 
Omgivningen består av igenväxende strandängar och marken utgörs av 
sand. Anläggningen är kraftigt beväxt med sly av al/sälj/björk. 
När kajen/hamnen anlades låg förmodligen stora delar av dagens strand-
ängar under vatten och anläggningen bör närmast ha fungerat som en 
pir.

METOD

Anläggningen karterades från E4 och hela vägen ut till udden i ÖSÖ. En 
plan upprättades i skala 1:100. Här redovisas dock enbart en förenklad 
och förminskad version på grund av anläggningens storlek (drygt 200 m 
lång).

Inom det område där Botniabanan kommer att korsa hamnen/kajen 
röjdes ett 28 m l och 5 m br område. Inom det röjda området togs därefter 
ett 4,2x2 m stort  och 0,50–0,55 m djupt, schakt upp med maskin. 

Schaktet dokumenterades i form av plan och profi lritningar och genom 
fotografering. Ett sista lager grävdes för hand med spade och skärslev.

För att undvika grumling av Leduån och ökad erosion drogs undersök-
ningsschaktet inte ända fram till åkanten. Vegetationstäcket lämnades 
orört ca 1,70 m från strandhaket. Under den tid som undersökningen 
utfördes var vattenståndet och grundvattennivån extremt låga. Vilket un-
derlättade dokumentationsarbetet.

En hypotetisk fi x på 10 meter över havet har använts som utgångs-
punkt för höjdmätningarna
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BESKRIVNINGAR

Anläggningsbeskrivning

Den dokumenterade delen av anläggningen sträcker sig från E4 och 212,5 
m ut till udden i ÖSÖ. De ca tolv metrarna närmast vägen har kajanlägg-
ningen blivit förstörd, förmodligen vid anläggandet av den nuvarande 
vägen. Den uppbyggda banken är 5-6 m bred de första 160 metrarna, för 
att därefter succesivt smalna av ut mot udden där den bara 
är 3 m br. 

Ungefär mitt på den uppbyggda banken, ca 107 m från E4, börjar en 
stenpackning som kan skönjas under ett lager med torv. Stenpackningen 
som är 2,5–3,5 m bred fortsätter till ca 7 m från udden där den slutar. De 
yttersta ca 60 metrarna kan man se rustbädden i strandhaket. Som mest 
är 5 stockvarv synliga. Rustbädden fortsätter ända ut till uddens spets.

Längs de yttersta 50 metrarna fi nns stående stolpar som är ca 0,20 m i 
diam. I anslutning till två stolpar på den norra sidan av udden, ligger ett 
jordfast block med en moring av järn. Det yttersta partiet av udden består 
nästan uteslutande av slaggsten förutom en del natursten som ligger i 
strandkanten. All sten är förmodligen hitfraktad eftersom den naturliga 
marken verkar bestå av sand (bilaga 2).

Schaktbeskrivning

Ett 4,2x2 m stort schakt (SV–NÖ) grävdes till ett djup av 0,50–0,85 m under 
markytan. Under torven som var 0,05–0,15 m tj fanns ett 0,05–0,24 m tj 
lager som till största del bestod av slagg. Under detta fanns ett lager,upp 
till 0,25 m tj, som också innehöll slagg men till stor del var uppblandat 
med jord, rötter med mera. Ca 0,4 m under markytan fanns bitvis ett lager 
av delvis förmultnat ris. Det var 0,04–0,07 m tj. Under riset påträff ades två 
lager med stockar. De översta låg i N–S riktning, det undre i ÖNÖ–VSV. 
Både partierna med rester av ris och lagren med virke låg i ett lager med 
fyllnadsmassor som till stor del bestod av jord. Hit grävdes med maskin, 
vilket innebar att stora delar av det övre stocklagret förstördes. 

Det övre lagret av trävirke bestod av stockar som var upp till 0,15 m i 
diam. Det undre lagret bestod av tunnare virke, 0,03–0,06 m i diam. För 
att försäkra oss om att vi kommit till botten av anläggningen grävdes en 
0,4x0,4 m stor provgrop i mitten av schaktets botten, vilket uppdagade 
att rustbädden fortsatte ytterligare en bit ner i marken. Det visade sig att 
under fyllnadsmassorna och det undre stocklagret fanns ett lager med 
granris som var mycket välbevarat. I rislagret som var 0,1–0,2 m tj låg yt-
terligare ett lager med klent virke (0,03–0,05 m i diam) som verkade ut-
göras av ej kvistade smågranar. Dessa var lagda i samma riktning som det 
översta stockvarvet. Under detta fanns endast lera (bilaga 3–4).
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FYND

Vid karteringen påträff ades tre tegelbitar som var stämplade med : HÖR, 
(förkommen), PATENT resp. NEWCASTLE. Dessa utgör fragment av spe-
ciellt värmetåligt tegel som förmodligen suttit i någon av brukets ugnar. 
De påträff ades alla i den området där de stående stolparna fi nns. I samma 
område tillvaratogs även några bitar järnmalm.

Administrativa uppgifter

Lst beslut 220–10833–2002
Vbm dnr 226/01
Raä 208, Nordmaling sn
Fastighet: Nordmaling 1:108
Ekonomisk karta: 20J 1g
Projektledre: Åsa Lundberg
Fältarbetsledare: Susanne Sundström
Övrig personal: Susanne Sundberg
Anders Huggert
Fältarbetstid: 22/8–26/8
Dagsverken: 6
Maskintid : 1 dag
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Schaktet från ÖNÖ. Bilden visar den grop som grävdes i schaktets botten, varvid ytterligar ett lager 
av rustbädden uppdagades.
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Fragment av ugnstegel stämplat med PATENT .

Fragment av ugnstegel stämplat med NEWCASTLE.



 

RAÄ 208 



gräns för uppbyggd bank

stenpackning

vrakbit

röjt område

grävd yta

block med moring

strandäng

E4

vägbro över Leduån

20 m
Schematisk plan över Raä 208,
hamnanläggning vid Leduåns utlopp,
Nordmaling sn och kn.
Upprättad av Susanne Sundström.
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